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O

Sociedade Pernambucana de Psiquiatria oferece curso 
sobre Psiquiatria Forense 

I Jornada de Direito Processual Civil 

Vacinação contra 
a gripe 2017 terá 
nova etapa

de Maio

TERÇA

TRF5 paga mais de R$161 
milhões em RPVs

Psiquiatra Lisieux Telles
ministrará capacitação 

Juíza federal Niliane 
Lima é convocada 
para inspeção na 
4ª Região

Aniversariantes
Wilza Helena Aprígio Carvalho 
NDRH
Eduardo Alexandre da Silva 
VIRTUS

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 libera, a 

partir do próximo dia 9 de maio, o 
pagamento de R$161.830.870,48 
em Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs), autuadas no mês de março 
e depositadas em abril. O inter-
valo dos requisitórios vai do nú-
mero 1.636.894 a 1.654.531. Serão 
beneficiadas 24.395 pessoas dos 
seis estados que compõem a 5ª 
Região – Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas 
e Sergipe. O estado com o maior 
valor depositado foi o Ceará, com 

O Centro de Estu-
dos Judiciários do 
Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF) 
divulgou os nomes 
que comporão a Comissão Cien-
tífica para avaliar as propostas de 
enunciados inscritas para a I Jor-
nada de Direito Processual Civil. A 
coordenação-geral dos trabalhos 
está a cargo do ministro Mauro 
Campbell Marques. Destaque para 
o ministro Marcelo Navarro Ribeiro 

R$45.988.126,86, a serem pagos 
entre 7.090 beneficiários. O total 
dos valores liberados pelo Conse-
lho da Justiça Federal (CJF) para 
os TRFs das cinco regiões foi de 
R$ 1.043.621.914,73, com 126.760 
pessoas beneficiadas. 
Pagamento – O pagamento dos 
valores será feito, exclusivamente, 
pela Caixa Econômica Federal. Para 
receber, os beneficiários precisam 
apresentar os originais com cópias 
dos documentos de identidade e 
CPF, além de um comprovante de 
residência.

A Sociedade Pernambucana de Psiquia-
tria promoverá o curso “Atualização em 
Saúde Mental”, com um módulo sobre 
“Psiquiatria Forense”. A capacitação 
será ministrada pela médica psiquiatra 
Lisieux Elaine de Borba Telles, dou-
tora em Medicina, com mestrado em 
Psiquiatria Forense pela Universidad 
Nacional de La Plata, na Argentina. Os 

encontros serão realizados nos dias 19 
e 20 de maio, no auditório do Empre-
sarial Albert Einstein, na Ilha do Leite, 
Recife. Na sexta-feira, a apresentação 
começará às 19h e, no sábado, será das 
8h às 17h, com intervalo para almoço. 
As inscrições deverão ser feitas, ante-
cipadamente, por meio do site www.
psiquiatriape.org.br.

A juíza federal 
Niliane Meira 
Lima foi convo-
cada pelo corre-
gedor-geral da 
Justiça Federal, 
ministro Mauro 
Campbell Mar-
ques, para par-
ticipar da inspeção geral ordinária 
que será realizada no Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região – TRF4, 
no período de 29/05 a 02/06/2017. 
A magistrada é titular da 14ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Cea-
rá, que integra a 5ª Região.

Na última quinta (27), cerca de 
260 pessoas foram vacinadas 
contra a gripe, no NAS. O Nú-
cleo informa que haverá outra 
etapa de imunização, cuja data 
ainda não foi definida. Os ma-
gistrados e servidores interes-
sados devem realizar a solicita-
ção prévia, por meio do ramal 
9296. Cada dose custa R$ 52 e 
o pagamento é em dinheiro ou 
cartão de débito. 

Dantas (STJ), que 
presidirá a comis-
são sobre Execução 
e Cumprimento de 
Sentença.  Cada 

participante poderá apresentar, no 
máximo, três proposições de enun-
ciados, independente dos temas. 
As inscrições podem ser feitas até 5 
de maio, no site do CJF. A Jornada 
ocorrerá nos dias 24 e 25 de agos-
to, em Brasília. (Mais informações: 
www.trf5.jus.br)


